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मुहम्मदच्या पोटात गुरगुरू लागले जेव्हा त्याने आणि त्याच्या भावंडांनी 
आईला तांदळाि ेपीठ, सािर आणि िोबरे ममसळून गोड वड्या बनवताना 
पाहहले. आईने त्या ममश्रिाच्या अडंाकार वड्या बनवल्या आणि त्या कढईतील 
गरम तेलात तळायला टाकल्या. सगळ्या वड्या तेलात तरंगू लागल्या आणि 
हळूहळू िसुिशुीत सोनेरी तपककरी बनू लागल्या. मग ततने वड्या बाहेर काढून 
एका ताटात थडं व्हायला ठेवून हदल्या.   

आठ वर्ाांच्या मुहम्मदने उत्सुकतेने एक वडी उिलली. पि वडीिा 
पहहला तुकडा िावण्याआधीि कुिीतरी दार ठोठावले. बाहेर एक थकलीभागली 
बाई एका लहान मुलीसोबत उभी होती. ती बाई म्हिाली की त्या दोघींनी 
ककत्येक हदवस काही िाल्ले नव्हते.  

गरीब लोक नेहमी त्यांि ेदार ठोठावत असत, कारि मुहम्मदिी     
आई उदार मनाने गरीबांना अन्न, पैसा आणि ततच्या मुलांि ेजुने                   
कपड ेवाटून टाकत असे. मुहम्मदला जािवले की दारावर उभ्या       
असलेल्या भुकेल्या दोघींना अन्नािी गरज आपल्यापेक्षा जास्त           
आहे. मुहम्मदने एका ताटलीत वड्या ठेवल्या. त्याच्याकड ेबघून        
त्याच्या आईने स्स्मत केले. ती बाई आणि छोटी मुलगी यांनी        
ताटलीतील वड्या कृतज्ञतापूववक िाल्ल्या.   



मुहम्मद यूनुसिा जन्म 28 जून 1940 रोजी झाला. तो नऊ भावंडांमध्ये ततसरा मोठा  
होता. त्याि ेबंगाली कुटंुब बंदराि ेशहर असलेल्या चितगावमध्ये एका दोन मजली 
इमारतीत राहात होते. त्याकाळात हे शहर भारतािा भाग होते. चितगाव हे गजबजाट 
असलेले शहर होते. तेथील माल पोहोिविारे ट्रक िडिडाट करत रंगीत ररक्शात बसलेल्या 
प्रवाशांना मागे टाकत पळत. तेथील दाट गदीच्या रस्त्यावर मभकारी व्यापाऱयांच्या िांद्याला 
िांदा लावून किरत. रस्त्याच्या कडलेा उभे राहून लोक िहािी तलि भागवत आणि 
िनािरू, तळलेली डाळ व छोले अशी न्याहारी करत.  

मुहम्मद आणि त्याच्या भांवडांनी एकत्रपिे मजा-मस्ती करण्याि ेअनेक मागव शोधले 
होते. ते सैतनक बनण्यािा िेळ िेळत आणि आपल्या घराच्या सपाट            
गच्िीवर एकमेकांिा पाठलाग करत. ते बांबू आणि कागदापासून                
बनवलेला पतंग उडवत. काहीवेळा शाळा सुटल्यावर, त्यांना                  मसनेमा 
मसनेमा बघायला जाण्यािी परवानगी ममळत असे.   



मुहम्मदि ेआईवडील मशक्षिाला िपू महत्त्व देत. आपली मुले कठोर मेहनत घेऊन 
अभ्यास करतील, याकड ेत्यांनी लक्ष पुरवले. मुहम्मदि ेवडील, दलुा ममयाँ, हे एक 
यशस्वी सोनार होते. पि ते केवळ आठवीपयांति मशकले होते. मुहम्मदिी आई, 
सोकिया िातून, केवळ िौथीपयांत मशकली होती. पि ततला पारंपररक गोष्टी वािण्यािी   
आणि त्या आपल्या मुलांना ऐकवण्यािी आवड होती. आपल्या मुलांनी शालेय मशक्षि 
पूिव केल्यावर कॉलेजला जावे, अशी मुहम्मदच्या आईवडडलांिी इच्छा होती.  

दलुा ममयाँने आपल्या मुलांना स्काउटसारख्या संस्थांमध्ये सहभागी होऊन बाहेरच्या 
जगाबद्दल ज्ञान घेण्यास नेहमी प्रोत्साहन हदले. “जगाकडून मशकिे हे सवावत मोठे मशक्षि 
आहे,” असे ते म्हित.  



मुहम्मदला स्काउट बनायला आवडले. स्काउटींगमध्ये मुले िेळ िेळत, ग्रामीि भागात 
पायरपेट करत, बाहेरच्या स्काउटींग कौशल्यात तनपुि होत आणि गरीब लोकांना मदत 
करण्याि ेकाम करत. स्काउटींग दरम्यान, मुहम्मदने झोपडपट्टयांमध्ये राहािाऱया गरीब 
लोकांिी भयानक पररस्स्थती पाहहली. त्यांिी कुटंुबे बांबू, पुठे्ठ आणि गंजलेल्या पत्रयांनी 
बनलेल्या छोट्या छोट्या झोपड्यांमध्ये राहात होती. बेघर आया आपल्या मुलांसोबत गमलच्छ 
नाल्याच्या पाण्याने भरलेल्या अरंद बोळामध्ये राहात होत्या. या कुटंुबाना स्वच्छ पािी आणि 
ताजे अन्न ममळिे जवळजवळ अशक्यि होते.  

मुहम्मद आपल्या गटात देिग्या गोळा करण्यात िपू सक्रीय होता. स्काउटने कमाईि े
आठवड ेआयोस्जत केल्यावर त्याने बूट पॉमलश करून, पुस्तके व िहा ववकून गरीबांसाठी पैसा 

उभारला. मुहम्मदने पाहहले की गरीब लोक काही नाण्यांमध्येि आठवडाभरासाठी संपूिव 
कुटंुबाि ेपोट भरण्यासाठी पुरेसे तांदळू िरेदी करू शकत.  



मोठा झाल्यावरही मुहम्मदने गरीबांना मदत करिे सुरूि ठेवले. 1957 
मध्ये, वयाच्या सतराव्या वर्ी, त्याने ढाका ववद्यापीठाच्या अथवशास्त्र ववभागात 
नाव नोंदवले. लोक पैसा, मालमत्ता आणि सेवा या गोष्टी कशा उत्पादीत 
करतात आणि त्यांिा उपयोग कसा करतात यािा अभ्यास अथवशास्त्रात केला 
जातो. मुहम्मदला वाटले की अथवशास्त्राच्या अभ्यासामुळे आपि गरीब 
लोकांना त्यांच्या पैशािी बित आणि व्यवस्थापन अचधक िांगल्या प्रकारे 
करण्यास मदत करू शकू.   

ढाका ववद्यापीठातून पदवी ममळवल्यानंतर मुहम्मद संशोधन सहाय्यक 
आणि व्याख्याता बनला. मग 1965 मध्ये, त्याला अमेररकेत अथवशास्त्रािा 
अभ्यास करण्यासाठी प्रततवित िुलब्राइट मशष्यवतृ्ती ममळाली. अमेररकेत राहात 
असताना त्याने स्व्हएतनाम युद्धाच्या ववरोधात शांती मोि ेकाढिारे कॉलेज 
ववद्याथी पाहहले. ववद्यार्थयाांनी मोच्याांसोबति धरिे आंदोलनही केले. आपि बदल 
घडवू शकतो, हा तेथील ववद्यार्थयाांिा ववश्वास पाहून मुहम्मद प्रभाववत झाला. 
त्याला त्याच्या वडडलांि ेशब्द आठवले: तो िऱया अथावने जगाकडून काही 
मशकत होता.  



1970 साली, मुहम्मदने ममडल टेनेसी राज्य ववद्यापीठात मशकवायि ेकाम स्वीकारले. तो 
अमेररकेत तसा सुिाने राहात होता, पि आपल्या मातभृूमीत होत असलेल्या घडामोडींिी 
त्याला चितंा वाटत होती.  

1947 साली भारतातील ब्रब्रहटशांि ेशासन समाप्त झाले. चितगाव पूवव बंगालिा भाग 
बनला जो नंतर पूवव पाककस्तान म्हिून ओळिला जाऊ लागला. या भागात बंगाली 
लोकसंख्या जास्त होती. आचथवक, राजकीय आणि सांस्कृततक मभन्नतेमुळे पूवव पाककस्तानच्या 
लोकांना पस्िम पाककस्तानच्या शासनापासून स्वतंत्र व्हायि ेहोते. मािव 1971 मध्ये, पूवव 
पाककस्तान वेगळे झाले. त्याने स्वत:ला बांग्लादेश नावाने स्वतंत्र राष्ट्र म्हिून घोर्ीत केले. 
तिाव वाढति गेला, लवकरि पाककस्तान आणि नवे राष्ट्र बांग्लादेश                
यांच्यात युद्ध सुरू झाले.  

आपल्या लोकांना पाठींबा दशववण्यासाठी 
मुहम्मदने ववद्यापीठाच्या आवारात मोि ेकाढले. 
तो वॉमशगं्टन डी.सी. येथेही गेला. ततथे त्याने 
आणि इतर बंगाली लोकांनी कॅवपटॉल हीलच्या 
पायऱयांवर आंदोलन केले. त्यांनी बांग्लादेश आणि 
पाककस्तानमध्ये शांतता प्रस्थावपत करण्यासाठी 
घोर्िा हदल्या. आपल्या देशातील पररस्स्थतीबद्दल 
जागतृी तनमावि करण्यासाठी त्यांनी टेलीव्हीजन 
आणि वतृ्तपत्रांना मुलािती हदल्या.  



शवेटी बांग्लादेशने पाककस्तानला हरवले आणि 16 डडसेंबर 1971 रोजी ते भयानक युद्ध 
संपले. युद्धात तीन लािांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले. युद्ध, अवर्वि आणि दषु्काळाने 
नवतनममवत राष्ट्राला उध्वस्त करून टाकले.  

आता बांग्लादेशला परतले पाहहजे, हे मुहम्मदच्या लक्षात आले. 1972 मध्ये, मातभूृमीत 
परतून त्याने चितगाव ववद्यापीठात अथवशास्त्र ववभागािा प्रमुि म्हिून नोकरी स्वीकारली.  

आता मुहम्मदने युद्धाि ेदेशावर झालेले भीर्ि पररिाम समक्षि पाहहले. प्रत्येक हदवशी 
सकाळी आपली कार िालवत तो जोब्रा नावाच्या गावातून ववद्यापीठात जात असे. दषु्काळाने 
त्या गावातील शतेे नष्ट झाली होती आणि गावकऱयांकड ेना िायला  अन्न होते, ना प्यायला 
पािी. अनवािी मुले आणि त्यांि ेआईबाप अन्न शोधण्यास स्जवावर उदार होऊन जवळच्या 
सुपीक डोंगरांवर जात. काही लोक िाण्यासाठी मूठभर तांदळू आणि हहरवा पाला घेऊन परतत.   



हे भयानक दाररद्र्य पाहून मुहम्मद िपू तनराश झाला. 
गावात इतके लोक पीडीत असताना तो ववद्यापीठात अथवशास्त्र 
का मशकवत होता? जोब्रा हा त्यािा नवा वगव बनला. पुढल्या 
काही वर्ावत, त्याने तेथील अनेक कुटंुबांच्या मुलािती घेतल्या. 
इतक्या हलािीतही हे लोक स्जवंत कसे राहू शकतात, हे त्याला 
यातून कळिार होते.  

1976 मध्ये मुहम्मद एका तरि 
मुलीला, सुिीया बेगमला भेटले. ततिी 
मुले मातीच्या झोपडीत झोपत. सुिीया 
बांबूि ेसुंदर स्टूल बनवत असे. 
अन्नाच्या उिीवेमुळे ती अशक्त आणि 
बारीक झाली होती. पि ततच्या 
कामातील कलात्मकता पाहून मुहम्मद 
िपू भारावून गेला.   



मुहम्मदला कळले की सुिीयासारख्या बऱयाि स्स्त्रया आपल्या कुटंुबािा 
िररताथव िालवण्यासाठी काही वस्तू बनवून बाजारात ववकतात. स्टूल 
बनवण्यासाठी वापरण्यात येिाऱया बांबूिी ककंमत पाि टका (बांग्लादेशी पैसे), 
म्हिजे सुमारे बावीस सेंट, इतकी होती. सुिीयाकड ेबावीस सेंट नव्हते. म्हिून 
ततला पैसे उधार घ्यावे लागत.   

जोब्रातील बँकांना छोटी छोटी कजे देण्यात रस नव्हता. मशवाय गरीबांना 
कजव देण्यािी जोिीम उिलण्यास ते तयार नव्हते. त्यामुळे सुिीयाला एका 
महाजनाकड े(सावकाराकडे) जावे लागत अस.े महाजनने ततला गरज असलेले 
बावीस सेंट हदले. या रकमेवर सुिीयाला एक टक्का व्याज द्यावे लागिार होते. 
पि महाजनने सुिीयाच्या पररस्स्थतीिा गैरिायदा घेतला आणि हदलेल्या 
कजाववर अन्यायकारक ररतीने जास्त व्याजदर आकारला.  

सुिीयाने तति ेस्टूल ववकून व्याजासहीत कजव िकुवले. पि ततच्यासाठी 
केवळ दोनि सेंट मशल्लक राहहले. आििी बांबू ववकत घेण्यासाठी दोन सेंट 
पुरेसे नव्हत.े एवढ्याशा पैशात ततला आपल्या कुटंुबाला िाऊवपऊही घालता 
येिार नव्हते. पररिामी, नाईलाजास्तव सुिीयाला महाजनकडून आििी कजव 
घ्यावे लागले.  



मुहम्मदच्या लक्षात आले की सुिीयाि ेआयुष्य रोजच्या केवळ काहीि सेंटवर 
अवलंबून आहे. त्याने आपल्या णिशात हात घातला. णिशातल्या नाण्यांिा आवाज झाला. 
सुिीयाला बांबू ववकत घेण्यासाठी तो बावीस सेंट सहज देऊ शकला असता. मग ततच्यावर 
महाजनि ेकजव राहहले नसते आणि सगळा निा ततला स्वत:लाि ममळाला असता.  

पि मुहम्मदला संकोि वाटला. सुिीयाला पैसे हदले तर ती सतत दान ममळेल या 
आशनेे कुिावरतरी अवलंबून राहील. ततला बावीस सेंट देऊन समस्या कायमिी सुटिार 
नव्हती. सुिीयाला आणि इतर गरीब लोकांना गरीबीच्या या िक्रातून बाहेर 
काढण्यासाठी त्याला दसुरा काही मागव काढायला हवा होता.  



पुढल्या हदवशी मुहम्मद त्याच्या ववद्यार्थयाांिा एक गट 
घेऊन जोब्रा गावात गेले. ततथे त्यांना बेिाळीस स्स्त्रया भेटल्या. 
त्यांना आपले कजव िकुवण्यासाठी एकूि 850 टकांिी गरज 
होती. ही रक्कम जवळजवळ 27 डॉलरएवढी होती.  

मग मुहम्मद बांग्लादेशातील सवावत मोठ्या बँकेकड ेगेले. 
त्याने त्यांच्याकड ेत्या स्स्त्रयांसाठी योग्य व्याजदराने कजव 
माचगतले. त्याच्या या ववनंतीवर बँक मॅनेजर हसले. सत्तावीस 
डॉलर ही कजाविी रक्कम बँकेला िपूि लहान वाटली. मशवाय 
त्या स्स्त्रया गरीब होत्या आणि वर तनरक्षरही होत्या. त्यांना 
बँकींग अस्पशृ्य मानले जाई. ते कजव परत करतील यावर 
बँकेिा ववश्वास नव्हता.  

मुहम्मदच्या मते इतर लोकांसारिेि त्या गरीब स्स्त्रयांनाही 
समान हक्क होते. बँकेने त्यांना मदत णझडकारली तर त्या 
स्स्त्रयांना आपले आयुष्य सुधारण्यािा मागव कसा गवसेल?   



अनेक बँकांकडून नकार ममळाल्यावर मुहम्मदने एक नवीन बँक सुरू 
करायिा तनिवय घेतला. ही बँक गरीबांना कजव देिार होती. 1977 साली, 
त्याने ग्रामीि बँकेिी स्थापना केली.  

ग्रामीि बँकेतून गरीब लोक कमी व्याजदरावर अत्यंत कमी रकमांिी 
कजे काढू शकत. या लहान-सहान कजाांना मायक्रो-के्रडीट म्हिून 
ओळिले जाऊ लागले.   

इथनू कजव घेिाऱया लोकांना पाि वगाांमध्ये ववभागण्यात आले. प्रत्येक 
गटाला मान्य असलेली रक्कम कजव देण्यात येत असे. मग गटाि ेसदस्य 
हदलेल्या वेळेत कजव परतिेड करण्यासाठी एकत्र ममळून प्रयत्न करत. 
मुहम्मदच्या मते कजव घेिाऱयांना गटात ठेवल्यान ेएक आधार व्यवस्था 
तयार झाली आणि यामुळे संपूिव गट प्रत्येक सदस्याच्या यशासाठी जबाबदार 
ठरला.  



 त्याच्या ववद्यार्थयाांना आपल्या बँकेच्या कजव 
योजनेसाठी स्स्त्रया गोळा करिे कठीि जात असे. 
स्स्त्रयांना हे समजत नव्हते की मुहम्मदिा कजव देण्यािा 
मागव महाजनांच्या मागावपेक्षा वेगळा कसा होता. 

कधी कधी मुहम्मद आणि त्याच्या ववद्यार्थयाांसमोर 
स्स्त्रयांिी बुरिा पद्धत अडिि उत्पन्न करत असे. बुरिा 
ही अशी प्रथा होती ज्यामध्ये स्स्त्रयांना आपल्या 
पतीमशवाय इतर पुरर्ांशी बोलायिी मनाई होती. 
मुहम्मद कधीि कुिा स्त्रीकड ेबाहेर ककंवा ततच्या घरात 
बोलायला जाऊ शकत नसे. कारि याला उद्धटपिा 
मानला जात अस.े त्यामळेु त्यािी एिादी ववद्याचथवनी 
स्स्त्रयांशी बोलत असे आणि मुहम्मद काही अतंरावर 
घराच्या बाहेर थांबत असे. कधीकधी मुहम्मद मुसळधार 
पावसात तासनतास धीर धरून थांबत असे.  



बँकेत स्स्त्रया आपल्या पैशािी व्यवस्था कशी करायिी हे मशकल्या. 
बँकींग व्यवस्था काम कशी करते, हे समजण्यासाठी प्रत्येक गटाने सात 
हदवसांि ेप्रमशक्षि घेतले. मुहम्मदने सोळा तनिवय हा महत्त्वाच्या धड्यांिा 
एक संि तयार केला. स्स्त्रयांना हे धड ेलक्षात ठेवून त्यांि ेपालन करावे 
लागे. या धड्यांनी स्स्त्रयांना दैनंहदन आयुष्यातील काही सकारात्मक सवयी 
मशकवल्या. यात त्यांना उकळून गार केलेले पािी प्या, मुलांना दररोज 
शाळेत पाठवा असे व्यावहारीक सल्ले हदले जात. यामुळे स्स्त्रयांना त्यांि े
आयुष्य सुधारिे शक्य झाले.   

कजव मान्य होण्यासाठी, प्रत्येक गटाला एक िाििी द्यावी लागत असे. 
यामुळे स्स्त्रयांना ती कजव योजना िांगल्या पद्धतीने समजत असे. स्स्त्रयांनी 
िपू मेहनत घेऊन अभ्यास केला आणि शवेटी सगळ्या स्स्त्रया ती िाििी 
उत्तीिव झाल्या. जेव्हा मुहम्मदने सुिीयाच्या गटाला सत्तावीस डॉलरि ेकजव 
हदले तेव्हा सुिीयाने ती रक्कम एिादा ककंमती दाचगना धरून ठेवावा तशी 
घट् पकडून ठेवली.   

मुहम्मद आणि त्याच्या ववद्यार्थयाांिा 
संयम आणि दृढता यांनी शवेटी बाजी 
मारली. त्यांनी त्या स्स्त्रयािंा ववश्वास संपादन 
केला आणि त्यांच्यापैकी अनेकांनी ग्रामीि 
बँकेच्या कजव योजनेत सहभागी होण्याि े
मान्य केले. 



सुिीयाने ततच्या हहश्श्याच्या कजावतून ममठाई बनवण्याि ेसाहहत्य आणि बांगड्या 
सजवण्याि ेसामान िरेदी केले. आपल्या स्टुलांसोबत ती ममठाई आणि बांगड्याही 
बाजारात ववकिार होती. यावेळी ततने पूवीपेक्षा जास्त पेसे कमावले. त्यांतून ततने 
आपले कजव िकुवले आणि आपल्या कुटंुबाि ेपालनपोर्िही केले. आपल्या कष्टाच्या 
कमाईतून मुलांसाठी तांदळू िरेदी करताना सुिीयाला स्वत:िाि अमभमान वाटला.  

मुहम्मदला लहानपिी त्याच्या घरी अन्न 
मागायला येिारे गरीब लोक आठवले. 
स्काउटमध्ये असताना पाहहलेले बेघर लोक 
आणि झोपडपट्टया त्याला आठवले. चितगाव 
ववद्यापीठात जाताना हदसिारे जोब्राि ेभुकेले 
लोकही त्याला आठवले. आपि सुिीया बेगमला 
भेटलो तो हदवसही त्याला आठवला. गरीब 
लोकांना त्यांि ेआयुष्य सुधारण्यासाठी एक 
िांगला मागव शोधता आला, या गोष्टीने मुहम्मद 
आनंदीत झाला.  



````````````````````````````````````````````````````````````
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थोड्याि काळात, मुहम्मदला गरीबांिा बँकर म्हिून 
ओळिले जाऊ लागले. नंतरच्या काही वर्ाांत, ग्रामीि 
बँकेने जगभरातील बारा दशलक्ष लोकांना मायक्रो-के्रडीट 
द्वारे दहा अब्ज अमेररकी डॉलरपेक्षाही जास्त कजव हदले. 
कजव घेिाऱयांमध्ये िौऱयांशी टक्के स्स्त्रया होत्या.  

2006 साली मुहम्मद युनुस आणि ग्रामीि बँक यांना 
एकब्रत्रतपिे नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 
हा प्रततवित पुरस्कार अशा व्यक्तीला वा गटाला हदला 
जातो जो संघर्व, गरीबी आणि युद्धाने उध्वस्त झालेल्या 
देशात शांतता स्थावपत करण्याि ेधयैव दािवतो. नोबेल 
पुरस्कार सममतीने तळागाळापासून आचथवक आणि 
सामास्जक ववकास करण्याि ेप्रयत्न केल्याबद्दल आणि 
गरीबातील गरीबही आपल्या ववकासासाठी स्वत: काम करू 
शकतो हे मसद्ध केल्याबद्दल मुहम्मद आणि ग्रामीि बँकेिी 
प्रशंसा केली.  



````````````````````````````````````````````````````````````
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नोबेल पुरस्कार स्वीकारतेवेळी भार्ि करताना मुहम्मद 
यांनी घोर्िा केली: या वर्ीिा हा पुरस्कार जगभरातील त्या 
कोट्यवधी स्स्त्रयांिा सन्मान करतो ज्या स्स्त्रया आपल्या मुलांना 
एक िांगले आयुष्य देण्यासाठी, त्यांच्या जीवनात आशा 
िुलवण्यासाठी अववरत संघर्व करतात. हा त्यांच्यासाठी एक 
ऐततहामसक क्षि आहे. 

मुहम्मद यूनुस यांनी एका स्त्रीला बावीस सेंटि ेकजव 
िेडण्यास मदत करण्यापासून सुरवात केली. जगभरात 
गरीबांसाठी अब्जावधी डॉलरि ेमायक्रो-के्रडीट उपलब्ध करेपयांत 
त्यांनी हा प्रवास कधीि थांबवला नाही. कुिीही स्त्री, पुरर् वा 
मूल कधीही भुकेले राहात नाहीत अशा जगाि,े गरीबीपासून 
मुक्त अशा जगाि ेस्वप्न ते आजही पाहात आहेत.  



समारोप 

बांग्लादेशात मुहम्मद यूनुसच्या ग्रामीि बँकेच्या यशाने रमशया समवेत अनके 
देशांना प्रेरिा ममळाली. इस्राएल, सौदी अरब, मेस्क्सको, इस्जप्त, घाना, िीन आणि 
किलीवपन्ससारख्या देशांनी स्वत:च्या मायक्रो िायनान्स संस्था सुरू केल्या. जगभरात 
ग्रामीि बँकेच्या 97 टक्के ग्राहकांनी यशस्वीपिे आपल्या कजाविी परतिेड केली आहे. 
ग्रामीि बँकेने गरीब ववद्यार्थयाांना 1,80,000  पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय मशष्यवतृ्त्याही 
हदल्या आहेत. यामुळे हे ववद्याथी त्यांि ेमशक्षि सुरू ठेवू शकले.     

2012 च्या अमेररकी जनगिना ब्युरोनुसार, अमेररकेत िार जिांच्या कुटंुबाि े
वावर्वक उत्पन्न 23,681 डॉलर पेक्षा कमी असेल तर त्यांना दाररद्र्य रेर्ेिालील कुटंुब 
समजले जाते. यानसार, ततथे 46.5 दशलक्ष लोक दाररद्र्यरेर्ेिाली आहेत. यांत 16.1 
दशलक्ष मुले आहेत. दाररद्र्यरेर्ेिाली असिे यािा अथव व्यडक्तकड ेपोट भरण्यासाठी पुरेसे 
अन्न नसिे, असा होतो.  

2008 साली, न्यूयॉकव मध्ये ग्रामीि अमेररका स्थापन झाली. 2013 पयांत, या बँकेने 
िालोट, उत्तर कॅरोमलना, इंडडयाना पोलीस, इंडडयाना, ओमाहा, नेब्रास्का, लॉसएंजेमलस 
आणि सॅनफ्रास्न्सस्को शहरांमध्ये शािा उघडल्या. ग्रामीि अमेररकाने सेहेिाळीस 
हजारपेक्षाही जास्त स्स्त्रयांना सुमारे 99 दशलक्ष डॉलर कजव हदले. पररिामी, िपू कमी 
उत्पन्न असलेले लोक आचथवकदृष्ट्या स्वतंत्र होऊ शकले आणि स्वत:ला दाररद्र्यरेर्ेच्या 
वर आिू शकले.  

दोन्ही संस्थांनी गरीबांना कजे देण्यापमलकडहेी आपल्या कायाविा ववस्तार केला आहे. ते 
सामास्जक उद्योगािी संकल्पना मानतात आणि समाजािी सेवा तसेि मशक्षि, आरोग्य, पोर्ि, 
हररत उजाव अशा क्षेत्रांत काम करू इस्च्छिाऱया संस्थांिा प्रिार-प्रसार करतात.  

आज मुहम्मद यूनुस आपली दसुरी पत्नी अिरोझी बेगमसोबत बांग्लादेशात राहातात. त्या 
जहाँगीरनगर ववद्यापीठात भौततकशास्त्राच्या प्राध्यावपका आहेत. त्यांिी धाकटी मुलगी दीनासुद्धा 
बांग्लादेशात राहाते. मुहम्मद यांना पहहली पत्नी, व्हेरा िोरोस्टेन्कोपासून झालेली मुलगी मोतनका 
ही एक व्यावसातयक ओपेरा गातयका आहे. ती न्यूयॉकव मधील मेट्रोपॉमलटन ओपेरा आणि इतर 
संगीत समूह अशा ओपेरा कंपन्यांसोबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायवक्रम करते.  

मुहम्मद यूनुस यांना नोबेलमशवाय अनेक पुरस्कार ममळाले. यांत जगभरात अन्नािी 
गुिवत्ता, ववपुलता वा उपलब्धता यांत सुधारिा करण्यास मदत करिाऱया लोकांना देण्यात येिारा 
जागततक अन्न पुरस्कार (1994), न्यायासोबत शांतता प्रस्थावपत करिाऱया लोकांना 
ऑस्टे्रमलयाकडून देण्यात येिारा मसडनी शांतता पुरस्कार (1998), सांस्कृततक वा साववजतनक 
कायावत महत्त्वपूिव योगदान देिाऱया लोकांना हदला जािारा युनायटेड स्टेट्स प्रेमसडसे्न्शयल मेडल 
िॉर फ्रीडम (2009) आणि अमेररकी काँगे्रसकडून कुिा व्यक्ती वा संस्थेच्या उत्कृष्ट कामचगरीसाठी  
हदला जािारा सवोच्ि नागरी पुरस्कार काँगे्रशनल गोल्ड मेडल (2010) हे प्रमुि पुरस्कार आहेत. 
यामशवाय, मुहम्मद यूनुस यांना जगभरातील ववद्यापीठांकडून अठे्ठिाळीस मानद डॉक्टरेट पदव्या 
ममळालेल्या आहेत.  

नोबेल शांतता पुरस्कार ववजेता मुहम्मद यूनुस आपले 
पदक व डडप्लोमा प्रमािपत्रासोबत – 10 डडसेंबर 2006.   

2011 मध्ये बांग्लादेश सरकारने मुहम्मद यूनुस 
यांना ग्रामीि बँकेिा राजीनामा देण्यास भाग पाडले. 
त्यांि ेवय सत्तर वर्ाांपेक्षा जास्त झाले, हे कारि 
त्यासाठी पुढे करण्यात आले. व्यवस्थापकीय संिालक 
पदासाठी त्यांि ेवय कायद्याच्या दृष्टीने जास्त होते. 
प्राध्यापक यूनुस यांनी तसेि ग्रामीि बँकेने यूनुस 
यांनाि बँकेि ेप्रमुि म्हिून राहू द्यावे असे अपील 
दािल केले. पि तेथील सुप्रीम कोटावने ते अपील रद्द 
केले. त्यामुळे 12 मे 2011 रोजी मुहम्मद यूनुस यांनी 
अचधकृतररत्या ग्रामीि बँकेि ेप्रमुिपद सोडून हदले. 
आता ते यूनुस सेंटरि ेअध्यक्ष आणि ग्रामीि 
कक्रयेटीव्ह प्रयोगशाळेि ेसंस्थापक आहेत.  



“मला सभोवतालच्या लोकांिी मदत करण्यासाठी तात्काळ काही 
करायि ेहोत,े भले त्यातून कुिा एका मािसाि ेतरी आयषु्य थोड े

सहजसोप ेहोईल.”  

- महुम्मद यनूसु 


